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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy (Form C.) 

 

(แบบที่ใช้เฉพำะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศ และแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝำกและดูแลหุ้น) 
(For the shareholders who are specified in the register as foreign investors and have appointed a custodian in Thailand to be a share 
depository and keeper) 

 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                                         เขียนที่                                                    
Shareholder registration number Written at               
 วนัที ่ เดือน    พ.ศ  
 Date          Month                   Year 
 
(1) ข้าพเจ้า      สญัชาติ   อยูเ่ลขที่   ซอย                       
   I/We      nationality  residing/located at no.      Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  จงัหวดั         
 Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province 
 รหสัไปรษณีย์  
 Postal Code 
 
(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท มิลล์คอน สตลี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 Being a shareholder of Millcon Steel Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง ดงันี ้
Holding the total number of                                    shares    and have the rights to vote equal to                        votes as follows 

  หุ้นสามญั หุ้น          ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง 
       ordinary share shares    and have the rights to vote equal to  votes  

  หุ้นบริุมสิทธิ หุ้น         ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง 
       preference share shares    and have the rights to vote equal to                      votes 

 
(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 
   1. ช่ือ                                          อาย ุ                   ปี อยูบ้่านเลขที ่  
            Name                                    age                   years residing/located at no. 
            ถนน                   ต าบล/แขวง    อ าเภอ                         
            Road                         Tambol/Kwaeng                        Amphur/Khet 
            จงัหวดั                      รหสัไปรษณีย์           
            Province                           Postal Code                             
            หรือ/Or 

             ชื่อ                                             อาย ุ                   ปี อยูบ้่านเลขที่   
 Name         age                    years residing/located at no. 
                                                                           ถนน                          ต าบล/แขวง            อ าเภอ                    
          Road                               Tambol/Kwaeng                 Amphur/Khet   
                                                                           จงัหวดั                      รหสัไปรษณีย์       
                                                                           Province                  Postal Code                                   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

                                                                     2.  มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทคือ 
Appoint any one of the following Independent Directors of Company 
 นายอภิชาติ จีระพนัธุ์ / Mr. Apichart Chirabhandhu หรือ/or 
 นายปรารถนา บงกชมาศ / Mr. Pratana Bongkojmas 
(รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย) (Details specified in the 
attachment here) 

กรณีเลือกข้อ 1.  กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
 ที่   1.ระบชุื่อผู้ รับมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing 
No.1, please mark at  1., and 
give the details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
 ที่   2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง     
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark  at  2.  , and 
choose one of these independent 
directors 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 
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เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 ในวนัที่ 29 เมษายน 2564 
เวลา 14.00 น. ณ ห้องปิงวงั ชัน้ 2 โรงแรมแมน่ า้ รามาดา พลาซา่ กรุงเทพฯ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of shareholders no. 1/2021 on April 29, 2021 
at 2.00 pm at Ping Wang Room, 2nd Floor, Ramada Plaza Bangkok Me-Nam Riverside Hotel 2074, Charoenkrung Road, Bangkholame, 
Bangkok 10120 or such other date, time and place as the Meeting may be held.  
 
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นีด้งันี ้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                         (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows: 

 
วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 
Agenda Item No. 1 To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2020. 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

         เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain 

วำระที่ 2 รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ในรอบปี รวมถึงรำยงำนประจ ำปี  2563 
Agenda Item No. 2 To acknowledge the report of the operating results of the Company for the year 2020. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

         เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
         Approve              Disapprove            Abstain 
 
วำระที่ 3               พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงนิส ำหรับปีบัญชีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวำคม 2563 
Agenda Item No. 3  To consider and approve the financial statements of the Company for the fiscal year ended 31 December 2020. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

         เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain 

วำระที่ 4         พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยปันผลเป็นหุ้นสำมัญโดยกำรจ่ำยจำกก ำไรสะสม 
Agenda Item No. 4 To consider and approve the payment of dividend in ordinary shares by paying out of retained earnings. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

         เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain 
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วำระที่ 5         พิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ  
Agenda Item No.5  To consider and approve the re-election of the directors who are due to retire by rotation.  

 
5.1  พล.ต.อ.สุนทร ซ้ำยขวัญ 
 POl.Gen. Soontorn Saikwan 
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

     เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
    Approve              Disapprove            Abstain 

  5.2 นำยปรำรถนำ บงกชมำศ 
 Mr. Pratana Bongkojmas 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

     เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
       Approve              Disapprove            Abstain 
 
  5.3 นำงสำวสุทธิรัตน์  ลีสวัสดิ์ตระกูล 

  Ms. Suttirat  Leeswadtrakul 
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

     เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
       Approve              Disapprove            Abstain 
 
วำระที่ 6          พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564 
Agenda Item No.6  To consider and approve the director's remuneration for the year 2021. 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
     เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 

    Approve              Disapprove            Abstain 

วำระที่ 7                พิจำรณำอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีประจ ำปี 2564 
Agenda Item No. 7 To consider and approve the appointment of the Company’s auditor and determination of the auditor’s 

remuneration for fiscal year 2021. 
  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
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        เห็นด้วย            ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove            Abstain 

วำระที่ 8                 พิจำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัทครัง้ที่  6 
Agenda Item No. 8 To consider and approve the issuance and offering of warrants to purchase the Company's ordinary shares no.6 
  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นด้วย            ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove            Abstain 

วำระที่ 9                พิจำรณำอนุมัติกำรกำรลดทุนจดทะเบียนจ ำนวน 362,022,742.40 บำท โดยกำรลดหุ้นสำมัญจ ำนวนไม่เกิน 
905,056,856 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.40 บำท จำกเดิมทุนจดทะเบียน 2,271,724,082.40 บำท เป็น 
1,909,701,340.00 บำท 

Agenda Item No. 9 To consider and approve the decrease of the Company’s registered capital in not exceeding 362,022,742.40 baht. 
by reduce ordinary shares not exceeding 905,056,856 shares at the par value of 0.40 baht from the registered 
capital 2,271,724,082.40 baht to 1,909,701,340.00 baht. 

  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นด้วย            ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove            Abstain 

วำระที่ 10                พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัท 

Agenda Item No. 10 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company’s Memorandum of association to be in line 
with the decrease of the Company’s registered capital. 

  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นด้วย            ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove            Abstain 

วำระที่ 11                พิจำรณำเร่ืองกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวนไม่เกิน 494,030,403.20 บำท  โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวนไม่
เกิน 1,235,076,008 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ 0.40 บำท จำกเดิมทุนจดทะเบียน 1,909,701,340.00 บำท เป็น 
2,403,731,743.20 บำท 

Agenda Item No. 11 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital not exceeding 494,030,403.20 baht. 
baht by issuing new ordinary shares not exceeding 1,235,076,008 Shares. at the par value of 0.40 baht from the 
registered capital 1,909,701,340.00 baht to 2,403,731.20 baht. 

 
  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
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      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นด้วย            ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove            Abstain 

วำระที่ 12                พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัท 

Agenda Item No. 12 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company’s Memorandum of association to be in line 
with the increase of the Company’s registered capital.  

  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นด้วย            ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove            Abstain 

วำระที่ 13                พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท 
Agenda Item No. 13 To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company. 
  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นด้วย            ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove            Abstain 

วำระที่ 14                เร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 
Agenda Item No. 14 Others (if any) 
  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นด้วย            ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
               Approve                Disapprove            Abstain 

(4)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและ
ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and 
is not made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 

(5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the 
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any 
amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 
appropriate in all respects. 
 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีทีผู่้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะให้ถือ

เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting 

intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) 

            MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 
52 Thaniya Plaza Building 29th floor, Silom Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Tel. 662.652.3333  www.millconsteel.com 6 

        
ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

(……………..…………………………….) 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

(……………………………..…………….) 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

(…..……………………………………….) 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

(…………..……………………………….) 

 
 
หมายเหต ุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
This Proxy Form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian 
in Thailand to be a share depository and keeper. 

2. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form C. are: 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form C. on his/her behalf 
(2)  หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
 Document confirming that the person who signed this Proxy Form C. is permitted to operate the custodian business 

3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้น ให้
ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote.  The shareholder cannot 
split his/her votes to different proxies to vote separately. 

4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form 
C. provided. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) 

Proxy granted by a shareholder of Millcon Steel Public Company Limited 

ในการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 ในวนัที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปิงวงั 2 โรงแรมแมน่ า้ รามาดา พลาซา่ 
กรุงเทพฯ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

For the Annual General Meeting of shareholders no. 1/2021 on April 29, 2021 at 2.00 pm at Ping Wang Room, 2nd Floor, Ramada 
Plaza Bangkok Me-Nam Riverside Hotel 2074, Charoenkrung Road, Bangkholame, Bangkok 10120 or such other date, time and place as 
the Meeting may be held.   

------------------------------------------------------------------------- 
 

 วำระที่                    เร่ือง            
Agenda No.  Re : 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain 

 วำระที่                    เร่ือง            
Agenda No.  Re : 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
Approve              Disapprove            Abstain 

 วำระที่                    เร่ือง            
Agenda No.  Re : 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
Approve              Disapprove            Abstain 

 


